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Észak-Budapesti Tankerületi Központ
Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten 

Oktató Általános Iskola

ELÉRHETŐSÉGEK: 1033. Bp. Harrer P.u.7.

Tel: 454-1510, 250-0807, 250-0887 

Web cím: www.harrersuli.hu

e-mail: titkarsag.harrerp@ebtk.hu

az Országos Tehetségpont Hálózat 
Akkreditált Kiváló Tehetségpontja

Iskolánk névadója

Harrer Pál
Óbuda első 

polgármestere

1

2



2023. 02. 17.

2

Egy kis iskolatörténet

� 1977-ben nyitotta meg kapuit a „Harrer”, hagyományos 
nyolcosztályos általános iskolaként.

� Az elmúlt időszakban iskolánk kialakította saját 
értékrendjét, pedagógiai kultúráját, oktatási koncepcióját, 
hagyományait. 

� 1981-től tanítunk angol nyelvet, 2003-tól a Világ-Nyelv 
Program bevezetésével valósul meg az emelt szintű 
nyelvoktatás.

� 2010-től Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk.

� Óbuda népszerű iskolájaként jelenleg 480 tanulónk van, és 
56 felnőtt alkalmazott dolgozik az intézményben.

�

Pedagógiai programunk

Küldetésünk

Az Óbudai Harrer Pál Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató

Általános Iskola nevelőtestületének hite szerint a "Harrer"

minden diákja boldog gyermekkort élhet át, miközben

elsajátíthatja a sikeres felnőttkor alapjait.

�Emberközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, amit 

alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg.

� A konstruktív életvezetésre nevelést tekintjük tanítványaink 

nevelésében alapvetően fontosnak.

�Az európai klasszikus értékrendszer alapján kívánunk 

dolgozni.
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Pedagógiánk alapelve: 
differenciált képességfejlesztés

Célunk, hogy minden gyerek megtalálja iskolánkban a 

képességének megfelelő optimálisan jó helyet, mely széles 

körű alapműveltséget és eszközszintű tudást biztosít idegen 

nyelv és informatika területén a középiskolai munkájához.

Ennek jegyében fontosnak tartjuk:

� Angol nyelv oktatása emelt szinten
� Anyanyelvi angol tanár biztosítása a CEPT program 

keretén belül

� Idegen nyelvi táborok, utazások szervezése

� Digitális írástudás elsajátításának biztosítása

�

Pedagógiánk alapelve: 
differenciált képességfejlesztés

� A kulturált szabadidő eltöltésére nevelést a hagyományos 

rendezvények és az iskolai programok biztosításával

� Kiválóan Akkreditált Tehetség-pontként a tehetségígéretek 

felfedezése fontos szempont iskolánkban

� A zenei tehetségek kibontakoztatásában együttműködünk az 

Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolával

� Sokféle sportolási lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, 

kézilabda, röplabda, foci, aerobik, sakk, judo, karate, 

kosárlabda a jelenlegi kínálatunk

� Fontos partnerünk a szülői, visszajelzéseire és a közös 

programjainkon való részvételére is számítunk.    
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Emelt szintű angolnyelv oktatás

� Tanulóink az angol nyelvet első osztálytól kezdve emelt 
szinten tanulhatják.

� Normál tantárgyi órák és tehetséggondozás keretében 
heti 5 órában biztosítjuk számukra az angol nyelv 
elsajátítását.

� Anyanyelvi angoltanár

Közép Európai Oktatási Program keretében anyanyelvi 
angoltanár segíti munkánkat 4-5-6. évfolyamon heti 1-1, 
7-8. évfolyamon heti 2 órában. 

� Wonderful World Eco-Competition –Angol 
Környezetvédelmi verseny 

Világ-Nyelv Tartalomalapú nyelvoktatás

A Világ-Nyelv Tartalomalapú nyelvoktatás keretében a 
tantárgyi angol órák mellett

� az alsó tagozatosoknak környezetismeretet 

� míg felső tagozaton természetismeretet, és 
civilizáció

tantárgyat tanulhatnak a gyerekek 50%-ban angolul.

Ezeket az órákat tehetséggondozó óraként a 
megfelelő létszámú angol tanár esetében tudjuk 
biztosítani. 
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Külföldi kapcsolatok

� Comenius Nemzetközi Együttműködések

A Comenius Nemzetközi iskolai együttműködések 
keretében az angol munkaközösség számos pályázati 
projekt kidolgozásában, megvalósításában vett részt. 

� Motivációs utazások angol nyelvterületre

Minden tanévben az érdeklődő tanulók részére Angliába 
szerveztünk utazást, az elő idegen nyelv gyakorlása 
céljából, más kultúrák megismerésére. London, Skócia, 
Wales,  Dél-Anglia. Ez a program az elmúlt három évben 
szünetelt.

Tartalomalapú angol nyelvoktatás 

Világ-Nyelv környezet
Világ-Nyelv környezet

Az iskolai angol oktatásról a tavalyi tanévben készült 
egy 45 perces, mindenre kiterjedő, bemutató film, 
melyet az iskolai honlapon, Leendő elsősöknek /Iskola-
nyitogató menüpont alatt tekinthetnek meg.
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Angol órák az anyanyelvi 
tanárainkkal

Motivációs utazások angol nyelvterületre
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Kerületi bemutató órák

HARRER-ÓBUDA TEHETSÉGPONT

� Intézményünk 2009-ben, szinte az elsők között lett 
regisztrált Tehetségpont.

� 2011-ben, 2014-ben és 2018-ban pedig megkapta a 
kiváló teljesítményt nyújtóknak járó  „Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont” címet.

� A Magyar Géniusz Program szakértő értékelése 
alapján iskolánk komplex módszertani programja 
bekerült a 10 példaértékű tehetségsegítő program 
közé.

� Gazdagító projektjeink, tehetséggondozó 
műhelyeink, rendezvényeink kidolgozott 
rendszerét és tartalmi anyagát szívesen 
megosztjuk, műhelybeszélgetéseken, szakmai 
tapasztalatcseréken.
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Harrer-Tehetséggondozó Műhelyek

Kreatív-Kikapcs.-művészet terápia
Rajz-festészet
Kicsinyek kórusa
Szivacs kézilabda, röplabda, aerobik, 
foci
Robotika, Vegykonyha, Színjátszó 
Olvasókör, Könyvtári órák
Angol nyelvvizsga előkészítő

Tanulmányi versenyek rendezése

Kerületi versenyek ( alsós matematika) Bolyai-Bendegúz-
Tudásbajnokság, Wonderful World angol nyelvi verseny
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Kerületi tanulmányi versenyeredményeink 
(2018)

A kerületi tanulmányi versenyek eredményeinek összesítésében 7. 
éve a második helyen állunk. Büszkék vagyunk tanulóinkra és a 
pedagógusainkra is!

Mutatóink

OKM mérés: Országos kompetenciamérés

� Szövegértési képességet és matematikai eszköztudást mér.

� Az iskolák teljesítménye összehasonlíthatóvá válik, és a 
visszajelzés alapján lehetőségünk van az elvégzett munka 
elemzésére.
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TOVÁBBTANULÁSI  MUTATÓK

Az előző tanévek alapján a nyolcadikos tanulóink

60 %-a gimnáziumban

29 %-a   szakgimnáziumban

11 %-a szakiskolában

folytatta tanulmányait.

Az iskola előtere, bejárata
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Korszerű oktatási eszközeink

Digitális Témahét a Harrerban
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Megújult könyvtárunk állománya közel 
6000 dokumentumból áll

Iskolánk belső udvara
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Tornaterem

Sportolási lehetőségek
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Aelia Sabina Művészeti Iskola 
( épületen belül)

� Zeneiskola: hangszer-, 
szolfézs tanulás    
délutánonként

� Kézműves szakkör: 
kerámia 

� Bizonyítványt kapnak a 
gyerekek a tanév végén

Művészeti Gála 2022
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Zene világnapja 
Néptánc-bemutató és 
táncház

Tanévnyitóinkból
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Sport- és kézműves nap

Karácsony
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Alsós farsang

Felső tagozatos farsang
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Erdei iskolák

Tehetségnapok
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Nemzeti és iskolai ünnepségek

Közös programjaink a szülőkkel: 
Sport-és kézművesnap 

Harrer Est
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Ballagás
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Kézműves

természetvédő 

kreativitásfejlesztés

English

. Lengyelország nyaralás
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Induló első osztályainkról

� Két első osztályt szeretnénk indítani a 2023/2024-es 
tanévben.

� Mind a két első osztályban tervezzük az emelt 
szintű angol oktatást. Szeretném bemutatni a 
tanítókat:

� Szabó Veronika a leendő 1.a osztály tanítója.

� Terjék Krisztina a leendő 1.b osztály tanítója.
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Iskola-nyitogató programjaink:

� 2023. 02. 09. 17:00 Igazgatói bemutatkozó az iskoláról, 
leendő elsős tanító nénik bemutatása

� 2023. 02. 17. 18. regisztráció a 02. 23-án és 03. 07-én 
tartandó nyílt napokra

� 2023. 02. 23. Nyílt nap a 4.a, 4.b osztályokban 8:00 –
10:00 –ig.

� 2023. 03. 07. Nyílt nap a 4.a, 4.b osztályokban 8:00 –
10:00 –ig.

� 2023. 03. 31.  15:00 Tavaszi mókázás, suliváró

Iskola-nyitogató programjaink:
Minden információt megtalálnak az iskola honlapján: 
www.harrersuli.hu Leendő elsősöknek címszó alatt.
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Felvételi szándék jelzése

Felvételi szándék jelzése:

2023. 02.23-03.31-ig  van lehetőségük felvételi 
szándékukat jelezni, az iskola honlapjáról 
letölthető szándéknyilatkozat leadásával.

Ennek a kitöltése sem az iskolát  sem a 
szülőket nem kötelezi semmire és a hivatalos 
beiratkozást nem helyettesíti. 

Az osztályba sorolás igazgatói jogkör. 

BEIRATKOZÁS

2023. április 18-ig leendő elsős szülők kérdéseket 
tehetnek fel a következő email címen:

leendo.elsosoknek@harrersuli.hu

2023. április 20-21. Beiratkozás 

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!
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Köszönjük a figyelmüket!
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